
 

 

 

 

 

ATA DO CONGRESSO TÉCNICO E DE ABERTURA DO CAMPEONATO INTERNACIONAL INFANTIL E 

JUVENIL – TROFÉU CHICO PISCINA – 2019 

 

Às 18:00 horas do dia nove de outubro de dois mil e dezenove nas dependências da Associação Esportiva 

Mocoquense (clube sede), Mococa, SP, teve início o Congresso de Abertura e Técnico do Campeonato 

Internacional Infantil e Juvenil de Natação – Troféu Chico Piscina, participando da mesa de abertura o 

Coordenador de Esportes da AEM e gestor da Federação Aquática Paulista (FAP) Flávio Campos, que 

convidou a fazer parte da mesa o Professor Marcelo Falcão, presidente da Federação Aquática 

Pernambucana e árbitro FINA; Daniel Schneider, árbitro FINA e um dos árbitros gerais no evento; Renata 

Piovesan, árbitra CONSANAT e também árbitra geral no evento. Abrindo os trabalhos, Flávio Campos, 

explicou a ausência do Professor Gustavo Otsuka, Supervisor de Natação da CBDA, que teve seu voo 

para Ribeirão Preto (SP) cancelado pela empresa aérea. Deu as boas-vindas a todos, anunciando a todos 

que a competição (eliminatórias e finais) será transmitida ao vivo pela TV CBDA através do site 

tvcbda.tvnsports.com.br, pelo que conta com o repasse dessa informação para toda a comunidade 

aquática. Explicou que o Troféu Chico Piscina, ano após ano, vem sendo rondado com notícias de que 

seria cancelado ou que teria sua sede mudada. O que não deixou de ser verdade pelo menos para este 

ano, em que quase não ocorreu, de fato. A competição em 2019 ficou orçada mais ou menos em R$ 

160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e que quase não ocorreu, mas que por pura sorte em uma 

competição chamada Kim Mollo (uma espécie de Chico Piscina para os menores), dois dos embaixadores 

foi a ex-atleta Fabiola Pulga Molina e seu marido Diogo Yabe, que em conversas com Flávio Campos, foi 

exposto essa dificuldade e a quase certeza de não realização do Troféu Chico Piscina. Mas que com uma 

intervenção primordial, diria até principal, que Fabiola ajudou de forma que o evento acabou saindo. 

Informou que as inscrições em 2019 foram feitas e aplicadas para que a competição saísse. Mas espera 

que em 2020, com uma diferença de quadro financeiro para todos, que essa cobrança não seja feita, o 

que estamos trabalhando para isso. O Chico Piscina 2019 terá 16 estados, 3 países (Paraguai, Chile e 

Uruguai), com 328 atletas. Informa que na parte da manhã a piscina estará liberada para o trabalho de 

aquecimento a partir das 06:30, e o início das finais pela manhã as 09:00. Nas finais, sempre os mesmos 

horários, iniciando as 18:00. Apresenta em slide as previsões horárias para cada etapa. Daniel Schneider 

informa que a apresentação dos atletas deverá ser com algum documento com foto para o balizamento; 

que os atletas devem se apresentar com pelo menos 15 minutos de antecedência a sua série/prova; As 

raias para tiros de velocidade será a raia 1 (com limite de 25 metros para a cabeceira principal e 15 

metros da cabeceira oposta); Solicitou que sejam informados os cortes para possíveis rebalizamentos; 

Que nos 30 minutos finais, teremos mais a raia 2 para tiros de velocidade; Que as provas com 8 ou 

menos atletas ou equipes irão para as finais direta. Que todos aproveitem a cidade, conhecida por sua 

hospitalidade, desejando que a competição transcorra da melhor forma possível. Que todos aproveitem. 

Por fim, pediu que lavrasse a presente ata e o Sr. Rodolfo Moreira Reis Carneiro, assistente das 

modalidades da CBDA assim o fez. Nada mais havendo a tratar ou relatar, eu Rodolfo Carneiro, lavrei a 

presente ata. Mococa, SP, 09 de Outubro de 2019. 

 


